FASCINAÇÕES DO RIO DOS MEDEIROS
NaBaía de Paranaguá , nas proximidades da Ilha das Peças,encontra-se um local muito
seguro e agradável para a navegação, o Rio dos Medeiros. Seguindopelo canal da Ilha das
Bananas, podemos adentrar com tranqüilidade pela foz do rio, pois o canal continua com
uma boa profundidade, é possível navegá-lo até a pequena vila que existe ali.
O local é muito bem abrigado para o per- noite, com profundidade média de 5 metros para a
ancoragem, bem em frente ao vilarejo. As águas são de pouca corrente de maré, ideal
para se passar a noite sossegado, com um sono tranqüilo e sem sobre-saltos.
Para completar, o “serviço de cozinha” é excelente. Há diversas pessoas que pre- param
refeições em terra a ótimos preços, com direito a ostra, camarão, peixe e ca- ranguejo. No
Restaurante dos Medeiros, os proprietários, Dona Rosa e Seu Carlos preparam ostras e
outras iguarias com a maior boa vontade, simpatia e carinho,tudo a preços muito em
conta, numa sim- plicidade que faz de cada refeição uma comunhão que sacia a fome e
apascenta o espírito. Tem um ótimo banheiro com chuveiro e água quente! Verdadeiro luxo.
A paz e a beleza da Serra do Mar ao fun- do, proporcionam sensação de liberdade,
propiciando momentos muito agradáveis para os navegantes que se destinam a esse
recanto. À noite, se o céu está estre- lado ou tem lua, é um espetáculo a parte. Vale a pena
conhecer este lugar, ainda semi-selvagem na
Baia
de
Paranaguá. Para quem ficou
tentado a conhecer esse pedaço do nosso vizinho litoral parana- ense, contatos com o
restaurante podem ser feitos pelo telefone (41) 9191-6554. Para chegar lá é só seguir o
WP abaixo. O programa com
uma
boa
navegada inclui inesquecíveis experiências
gastronômicas e contemplativas. (Textos e fotos Ca- pitão Geraldo Ormerod, de Curitiba)
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